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ВІДДІЛ ОСВІТИ 

ОБУХІВСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

ВЕЛИКОДМИТОРОВИЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ 

СТУПЕНІВ  

НАКАЗ  

с .  В е л и к і  Д м и т р о в и ч і  

 

12  березня 2020 року       № 18-О  

Про тимчасове призупинення 

освітнього процесу у  

навчальному закладі 

 

Відповідно до статті 29 закону України «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», на виконання постанови Кабінету Міністрів України 

від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України корона вірусу COVID-19», рішення позачергового засідання 

Державної комісії з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій (протокол від 10 березня 2020 року № 2), листа Міністерства освіти 

і науки України від 11.03.2020 року № 1/9-154 щодо запровадження 

карантину в закладах освіти усіх типів та форм власності, наказу 

департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 

11.03.2020 року № 64 «Про тимчасове призупинення освітнього процесу в 

закладах освіти усіх типів та форм власності», рішення позачергового 

засідання Обухівської районної комісії з питань техногенно-екологічної 

безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол від 12.03.2020 року № 4), з 

метою попередження поширення корона вірусної інфекції COVID-19, та 

наказу відділу освіти молоді та спорту від 12.03.2020 року № 87-О «Про 

тимчасове призупинення освітнього процесу в закладах освіти району усіх 

типів та форм власності» 

 

 

 

 



НАКАЗУЮ: 

 

1. Тимчасово призупинити освітній процес у навчальному закладі у 

період з 13.03.2020 року до 03.04.2020 року 

2. Класним керівникам довести до відома батьків, осіб, які їх 

замінюють даний наказ щодо призупинення освітнього процесу. 

3. Вчителям розробити заходи для забезпечення виконання 

навчальних програм та проведення навчальних занять до 13.03.2020 року; 

3.1. Організувати навчання здобувачів освіти з використанням 

можливостей освітніх інтернет-ресурсів та технологій дистанційного 

навчання до 03.04.2020 року; 

3.2. Завдання з навчальних предметів для здобувачів освіти з 

поясненнями надсилати на електронну пошту школи vdm2018@ukr.net для 

оприлюднення на сайті школи. 

4. Педагогічному колективу та технічному персоналу забезпечити 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог та проведення профілактичних 

заходів для попередження масового розповсюдження гострої распіраторної 

хвороби, спричиненої коронавірусом, і гострих распіраторних інфекцій до 

03.04.2020 року; 

4.1. Забезпечити збереження матеріальних цінностей та контроль за 

утриманням в належному стані інженерних мереж, споруд, комунікацій та 

шкільного майна. 

5. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Черніковій А.С. 

розмістити інформацію про призупинення навчального процесу на 

офіційному сайті школи. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директорка школи:      І. Радченко 
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